
Phụ lục số 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số         ngày     tháng    năm     của Bộ Tài chính) 

I- DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HCSN 

Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

     
   CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG  
     
   LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN  
     
1 111  Tiền mặt Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình 

thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị, bao 
gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ. 

  1111 Tiền Việt Nam  
  1112 Ngoại tệ 
  1113 Vàng tiền tệ 
     
2 112  Tiền gửi ngân hàng, kho bạc Tài khoản này phản ánh số hiện có, tình 

hình biến động tất cả các loại tiền của đơn 
vị gửi tại Ngân hàng, Kho bạc (Bao gồm 
tiền Việt Nam và ngoại tệ, vàng tiền tệ). 

  1121 Tiền Việt Nam  
  1122 Ngoại tệ 
  1113 Vàng tiền tệ 
    
3 113  Tiền đang chuyển  Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản tiền của đơn vị đã làm thủ tục 
chuyển tiền vào Ngân hàng, Kho bạc hoặc 
đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng,     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

Kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền 
từ tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc để trả 
cho các đơn vị khác nhưng chưa nhận 
được giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, 
Kho bạc. 
 

4 121  Đầu tư tài chính  Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện 
có và tình hình biến động các khoản đầu 
tư tài chính (ngắn hạn và dài hạn) từ các 
nguồn không phải do ngân sách cấp.     

5 130  Tạm chi  Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản tạm chi thu nhập tăng thêm trong  
năm cho người lao động trong đơn vị; tạm 
chi từ dự toán ứng trước cho năm sau và 
việc thanh toán các khoản chi đó.   

  1301 Tạm  chi thu nhập tăng thêm  
  1302 Tạm chi từ dự toán ứng trước 

    
     
6 131  Các khoản phải thu Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 

phải thu các đối tượng bên ngoài đơn vị 
gồm phải thu của khách hàng; phải thu tiền 
lãi; cổ túc, lợi nhuận được chia từ hoạt 
động đầu tư tài chính; phải thu về phí, lệ 

  1311 Phải thu khách hàng  
  1312 Tiền lãi phải thu 
  1313 Cổ tức/lợi nhuận phải thu 
  1314 Phải thu các khoản phí và lệ phí 
  1318 Phải thu khác 



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

    

phí;các khoản phải thu khác và tình hình 
thanh toán các khoản phải thu đó. 
 

7 133  Thuế GTGT được khấu trừ Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế 
GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ 
và còn được khấu trừ của đơn vị  
 

  1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ 
  1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 
    
8 136  Phải thu nội bộ  Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán 
các khoản nợ phải thu của đơn vị với đơn 
vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới 
với nhau về các khoản thu hộ, chi hộ hoặc 
các khoản phải nộp cấp trên hoặc phải cấp 
cho cấp dưới ngoài quan hệ cấp kinh phí.   
     

9 141  Tạm ứng Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản tiền, vật tư đơn vị đã tạm ứng cho 
cán bộ, viên chức và người lao động trong 
nội bộ đơn vị và tình hình thanh toán các 
khoản tiền tạm ứng đó.     

10 152  Nguyên liệu, vật liệu 

Tài khoản này dùng để phản ánh số 
hiện có, tình hình biến động giá trị các loại 
nguyên liệu, vật liệu trong kho để sử dụng 



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

cho các hoạt động của đơn vị hành chính 
sự nghiệp, như: Hoạt động hành chính sự 
nghiệp, dự án, thực hiện đơn đặt hàng, đầu 
tư XDCB hoặc sản xuất, kinh doanh và 
các mục đích khác. Nguyên liệu, vật liệu 
của các đơn vị hành chính sự nghiệp được 
hạch toán vào Tài khoản 152 - Nguyên 
liệu, vật liệu là các loại nguyên liệu, vật 
liệu thực tế nhập, xuất kho.  
 

     
11 153  Công cụ dụng cụ Tài khoản này dùng để phản ánh số 

hiện có và tình hình biến động giá trị các 
loại công cụ, dụng cụ trong kho để sử dụng 
cho các hoạt động của đơn vị hành chính 
sự nghiệp như: Hoạt động hành chính sự 
nghiệp, dự án, đơn đặt hàng của Nhà nước, 
đầu tư XDCB hoặc sản xuất, kinh doanh và 
các mục đích khác. 
     

12 154  Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp 
chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục 
vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch 

  1541 Chi phí nhân công 
  1542 Chi vật tư và công cụ đã sử dụng  
  1543 Chi khấu hao TSCĐ 



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

  1548 Chi hoạt động khác vụ ở đơn vị kế toán có hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ. Đơn vị có thể phân 
bổ chi phí SXKD dở dang cho từng sản 
phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ, nhóm 
dịch vụ tùy theo yêu cầu quản lý của đơn 
vị. 
     

13 155  Sản phẩm Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện 
có và tình hình biến động giá trị các loại 
sản phẩm của đơn vị hành chính sự nghiệp 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có 
hoạt động nghiên cứu thí nghiệm, có sản 
phẩm tận thu. 
     

14 156  Hàng hóa Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện 
có và tình hình biến động giá trị các loại 
hàng hóa của đơn vị hành chính sự nghiệp 
có hoạt động kinh doanh hàng hóa. 
     

15 211  Tài sản cố định hữu hình Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị 
hiện có và tình hình biến động của toàn bộ 
TSCĐ hữu hình của đơn vị theo nguyên 

  2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 
  21111 Nhà cửa 
  21112 Vật kiến trúc 



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

  2112 Phương tiện vận tải  giá. 
   21121 Phương tiện vận tải đường bộ  

  21122 Phương tiện vận tải đường thủy  
  21123 Phương tiện vận tải đường không 
  21124 Phương tiện vận tải đường sắt 
  2113 Máy móc thiết bị  
  21131 Máy móc thiết bị văn phòng 
  21132 Máy móc thiết bị động lực  
  21133 Máy móc thiết bị chuyên dùng  
  2114 Thiết bị truyền dẫn 
  2115 Thiết bị đo lường thí nghiệm  

  2116 
Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản 
phẩm 

  2118 Tài sản cố định hữu hình khác 
    

16 213  Tài sản cố định vô hình Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện 
có và tình hình biến động giá trị toàn bộ 
TSCĐ vô hình của đơn vị. 
 

  2131 Quyền sử dụng đất 
  2132 Quyền tác quyền  
  2133 Quyền sở hữu công nghiệp  
  2134 Quyền đối với giống cây trồng  
  2135 Phần mềm ứng dụng  
  2138 TSCĐ vô hình khác 
     

17 214  Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện 



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

  2141 
Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu 
hình  

có và sự biến động giá trị khấu hao và hao 
mòn lũy kế của TSCĐ hữu hình và TSCĐ 
vô hình trong quá trình sử dụng và những 
nguyên nhân khác làm tăng, giảm giá trị 
hao mòn của TSCĐ. 
 

  2142 
Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô 
hình  

    
18 241  XDCB dở dang Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí 

đầu tư XDCB dở dang (Bao gồm chi phí 
cho công tác mua sắm, nâng cấp TSCĐ, 
chi phí đầu tư XDCB) ở các đơn vị hành 
chính sự nghiệp.  
 

  2411 Mua sắm TSCĐ 
  2412 Xây dựng cơ bản 
  2413 Nâng cấp TSCĐ 

     
19 242  Chi phí trả trước  Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng 
không thể tính toàn bộ vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh trong một kỳ kế toán mà 
phải tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp 
theo. 
     

20 248  Đặt cọc, ký quỹ, ký cược  Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền 
đơn vị đem đi đặt cọc, ký quỹ, ký cược tại 
các đơn vị, tổ chức khác trong các quan hệ 
kinh tế theo quy định của pháp luật.     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

   LOẠI TÀI KHOẢN THANH TOÁN  
     

21 310  Tạm thu  Tài khoản dùng để phản ánh các khoản thu 
phát sinh tại đơn vị nhưng chưa ghi nhận 
doanh thu ngay (sau khi nộp NSNN hoặc 
làm thủ tục thanh toán với nhà tài trợ mới 
ghi nhận doanh thu).  
 

  3101 Viện trợ  
  3102 Phí, lệ phí 
  3108 Khác 

    
22 331  Các khoản phải trả  Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản nợ phải trả và tình hình thanh toán 
các khoản nợ phải trả của đơn vị với người 
bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, hàng hoá, TSCĐ, người cung cấp, dịch 
vụ, người nhận thầu; các khoản phải trả nợ 
vay; các khoản nhận trước của hoạt động 
SXKD (như lãi nhận trước, doanh thu 
nhận trước) và các khoản phải trả khác. 
 

  3311 Phải trả nhà cung cấp  
  3312 Phải trả nợ vay 

  3314 
Các khoản nhận trước của hoạt động SXKD (lãi 

nhận trước, doanh thu nhận trước) 
  3318 Phải trả khác 

    
23 332  Các khoản phải nộp theo lương  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình 

trích, nộp và thanh toán bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo 
hiểm thất nghiệp của đơn vị hành chính sự 
nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ 
quan Công đoàn.    

  3321 Bảo hiểm xã hội 
  3322 Bảo hiểm y tế 
  3323 Kinh phí công đoàn 
  3324 Bảo hiểm thất nghiệp 
    



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

 
24 333  Các khoản phải nộp nhà nước Tài khoản này sử dụng ở đơn vị hành 

chính sự nghiệp để phản ánh các khoản 
thuế phải nộp cho Nhà nước, các khoản 
phí, lệ phí đơn vị đã thu và các khoản khác 
phải nộp cho Nhà nước (nếu có)… 
  

  3331 Thuế GTGT phải nộp 
  33311 Thuế GTGT đầu ra 
  33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 
  3332 Phí, lệ phí 
  3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 
  3335 Thuế thu nhập cá nhân 
  3337 Thuế khác 
  3338 Các khoản phải nộp nhà nước khác 
    

25 334  Phải trả người lao động  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình 
thanh toán giữa đơn vị hành chính sự 
nghiệp với cán bộ công chức, viên chức và 
người lao động khác trong đơn vị về tiền 
lương, tiền công và các khoản phải trả 
khác.  

  3341 Phải trả công chức, viên chức 
  3348 Phải trả người lao động khác 

    

26 336  Phải trả nội bộ  

Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản nợ phải trả và tình hình thanh toán 
các khoản nợ phải trả của đơn vị với đơn 
vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới 
với nhau về các khoản thu hộ, chi hộ hoặc 
các khoản phải nộp cấp trên hoặc phải cấp 
cho cấp dưới ngoài quan hệ cấp kinh phí.   



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

     
27 338  Các khoản thu hộ, chi hộ  Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản đơn vị thu hộ, chi hộ các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài đơn vị như thu hộ tiền 
xe đưa đón, tiền ăn bán trú, tiền nước 
uống,tiền học bổng.... của học sinh, sinh 
viên; Chi hộ cơ quan BHXH tiền ốm đau, 
thai sản cho các cán bộ, công nhân viên và 
người lao động trong đơn vị và các khoản 
thu hộ, chi hộ khác.  
 

  3381 Học sinh, sinh viên  
  3382 Bảo hiểm xã hội 
  3388 Khác 

    
28 339  Các khoản kinh phí từ NSNN  Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản kinh phí đơn vị tạm ứng về quỹ tiền 
mặt hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi 
của đơn vị hoặc nhận kinh phí đơn đặt 
hàng nhưng chưa được nhà nước nghiệm 
thu, thanh toán. Các khoản kinh phí tạm 
ứng này chưa đủ điều kiện để ghi nhận 
doanh thu ngay khi phát sinh.   
 

  3391 Kinh phí hoạt động 
  3392 Kinh phí chương trình, dự án, đề tài 
  3393 Kinh phí đơn đặt hàng 
  3394 Kinh phí đầu tư XDCB 
  3395  Kinh phí từ dự toán ứng trước 

    
29 341  Kinh phí cấp cho cấp dưới  Tài khoản này chỉ mở ở các đơn vị cấp 

trên (Đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 2) để 
theo dõi tình hình kinh phí đã cấp cho các 
đơn vị cấp dưới bằng tiền, bằng hiện vật.     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

Các đơn vị cấp dưới nếu hạch toán độc lập 
khi nhận được kinh phí của đơn vị cấp trên 
cấp xuống không phản ánh ở tài khoản này 
mà phản ánh vào các tài khoản thu theo 
nội dung từng khoản thu được đơn vị cấp 
trên cấp. 
 

30 348  Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản tiền mà đơn vị nhận đặt cọc, ký 
quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên 
ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên 
quan đến sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã 
ký kết, như nhận tiền đặt cọc, ký cược, ký 
quỹ để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng 
kinh tế, hợp đồng đại lý,... 
     

31 353  Các quỹ đặc thù  Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện 
có, tình hình tăng, giảm Quỹ đặc thù (Quỹ 
hỗ trợ học sinh, sinh viên; Quỹ hỗ trợ 
khám, chữa bệnh,...).  
Việc trích lập và sử dụng các quỹ đặc thù 
phải tuân thủ cơ chế tài chính hiện hành     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

(ngoài 4 quỹ khen thưởng, phúc lợi, ổn 
định thu nhập và phát triển hoạt động sự 
nghiệp)  

   LOẠI TÀI KHOẢN NGUỒN  
     

32 410  Nguồn vốn kinh doanh  Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện 
có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh 
doanh ở đơn vị. Nguồn vốn kinh doanh 
của đơn vị hành chính sự nghiệp được 
hình thành từ các nguồn: 
- Nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân 
bên ngoài đơn vị; 
- Đơn vị bổ sung từ chênh lệch thu, chi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
(nếu có); 
- Các khoản khác (nếu có). 
     

33 413  Chênh lệch tỷ giá hối đoái Tài khoản này dùng cho các đơn vị hành 
chính sự nghiệp để phản ánh số chênh lệch 
tỷ giá hối đoái khi đánh giá lại số dư của 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của 
hoạt động SXKD, dịch vụ cuối kỳ. 
     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

34 421  Thặng dư (thâm hụt) lũy kế Tài khoản này dùng để phản ánh một bộ 
phận tài sản ròng trên Bảng cân đối kế 
toán, thể hiện tổng số thặng dư hoặc thâm 
hụt lũy kế của đơn vị tại ngày lập báo cáo 
tài chính và xử lý số thặng dư hoặc thâm 
hụt của hoạt động thường xuyên; hoạt 
động chương trình, dự án; hoạt động sản 
xuất, kinh doanh; hoạt động theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước, hoạt động tài chính  
và các hoạt động khác.  
     

35 431  Các quỹ Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích 
lập và sử dụng các quỹ của đơn vị sự 
nghiệp công lập. 
Các quỹ của đơn vị gồm: Quỹ khen 
thưởng; Quỹ phúc lợi; Quỹ bổ sung thu 
nhập; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
 

  4311 Quỹ khen thưởng 
  43111 NSNN cấp  
  43118 Khác 
  4312 Quỹ phúc lợi  
  4313 Quỹ bổ sung thu nhập  
  4314 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
    

36 466  Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình 
hình biến động nguồn kinh phí đã hình 
thành tài sản cố định của đơn vị có nguồn 
gốc từ NSNN, bao gồm nguồn kinh phí đã 
hình thành TSCĐ hữu hình và nguồn kinh     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

phí đã hình thành TSCĐ vô hình. 
   LOẠI DOANH THU  
     

37 511  Thu hoạt động do NSNN cấp Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình 
tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn 
thu hoạt động của đơn vị hành chính sự 
nghiệp. Nguồn thu hoạt động là nguồn thu 
nhằm duy trì và đảm bảo sự hoạt động 
theo chức năng của các cơ quan, đơn vị 
hành chính sự nghiệp do NSNN cấp hoặc 
có nguồn gốc từ NSNN. 
     

38 512  Thu chương trình, dự án  Tài khoản này dùng cho các đơn vị hành 
chính sự nghiệp để phản ánh việc tiếp 
nhận, sử dụng và quyết toán nguồn thu 
chương trình, dự án do NSNN cấp hoặc 
được viện trợ không hoàn lại theo chương 
trình, dự án. 
     

39 513  Thu theo đơn đặt hàng của Nhà nước Tài khoản này dùng cho các đơn vị sự 
nghiệp được Nhà nước đặt hàng trong việc 
điều tra, thăm dò, khảo sát, đo đạc,... theo 
dự toán và đơn giá đặt hàng của Nhà nước,     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

để phản ánh việc tiếp nhận, sử dụng và 
thanh quyết toán nguồn thu theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước.  
 

40 514  Thu sự nhiệp  Tài khoản này dùng cho các đơn vị sự 
nghiệp phản ánh các khoản thu sự nghiệp 
phát sinh tại đơn vị như thu phí, lệ phí 
(theo Luật phí, lệ phí) và thu sự nghiệp 
khác  
 

  5141 Thu phí, lệ phí  
  5148 Thu sự nghiệp khác 

    
41 515  Thu tài chính  Tài khoản này dùng cho các đơn vị hành 

chính sự nghiệp để phản ánh các khoản 
thu về lãi; cổ tức, lợi nhuận được chia và 
các khoản thu tài chính khác phát sinh tại 
đơn vị. 
     

42 531  Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  Tài khoản này dùng cho các đơn vị sự 
nghiệp có tổ chức hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, cung cấp dịch vụ để phản ánh 
doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, cung cấp dịch vụ.   
     

   LOẠI CHI PHÍ  
     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

43 611  Chi hoạt động  Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản chi mang tính chất hoạt động 
thường xuyên và không thường xuyên 
theo dự toán chi đã được duyệt như: Chi 
dùng cho công tác nghiệp vụ, chuyên môn 
và chi quản lý bộ máy hoạt động của các 
cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, 
các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, lực 
lượng vũ trang, các hội, liên hiệp hội, tổng 
hội do ngân sách nhà nước cấp, do thu phí, 
hội phí, hoặc do các nguồn tài trợ, viện trợ 
phi dự án và các nguồn khác đảm bảo. 
 

  6111 
Chi tiền lương, tiền công và chi khác cho nhân 
viên 

  6112 Chi vật tư và công cụ đã sử dụng  
  6113 Chi hao mòn TSCĐ 
  6118 Chi hoạt động khác 

    
44 612  Chi chương trình, dự án   Tài khoản này dùng để phản ánh số chi 

cho chương trình, dự án, đề tài đã được 
Nhà nước phê duyệt bằng nguồn ngân 
sách Nhà nước cấp hoặc bằng nguồn viện 
trợ của nước ngoài, nguồn khác. 
 

  6121 
Chi tiền lương, tiền công và chi khác cho nhân 
viên 

  6122 Chi vật tư và công cụ đã sử dụng  
  6123 Chi hao mòn TSCĐ 
  6128 Chi hoạt động khác 
    

45 613  Chi thực hiện đơn đặt hàng của nhà nước   Tài khoản này dùng cho các đơn vị được 
Nhà nước đặt hàng để phản ánh các khoản 
chi thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước   6131 

Chi tiền lương, tiền công và chi khác cho nhân 
viên 

  6132 Chi vật tư và công cụ đã sử dụng  



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

  6133 Chi hao mòn TSCĐ (Cho việc điều tra, quy hoạch, thăm dò, 
khảo sát, đo vẽ,...) theo chi phí thực tế đơn 
vị đã bỏ ra. 
 

  6138 Chi hoạt động khác 

    
 615  Chi tài chính  Tài khoản này phản ánh những khoản chi 

phí hoạt động tài chính như lãi phải trả của 
các khoản đầu tư tài chính; các khoản lỗ 
liên quan đến các hoạt động đầu tư tài 
chính; chi phí góp vốn liên doanh, liên kết; 
lỗ chuyển nhượng vốn khi thanh lý các 
khoản vốn góp liên doanh; khoản lỗ phát 
sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái; lỗ 
chuyển nhượng chứng khoán, chi phí giao 
dịch bán chứng khoán; Chiết khấu thanh 
toán cho người mua; các khoản chi phí tài 
chính khác...  
     

46 642  Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ  Tài khoản này dùng để phản ánh các chi 
phí quản lý của đơn vị gồm các chi phí về 
lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của 
cán bộ quản lý bộ phận sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ; chi phí vật liệu văn phòng, 
công cụ lao động văn phòng; tiền thuê đất, 
thuế môn bài; dịch vụ mua ngoài (Điện, 

  6421 
Chi tiền lương, tiền công và chi khác cho nhân 
viên 

  6422 Chi vật tư và công cụ đã sử dụng  
  6423 Chi khấu hao TSCĐ 
  6428 Chi hoạt động khác 
    



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, 
cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (Tiếp 
khách, hội nghị khách hàng, lệ phí giao 
thông, lệ phí cầu phà, chi phí phát sinh 
liên quan đến hàng bán trả lại...) của bộ 
phận sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không 
phân bổ được trực tiếp vào từng sản phẩm, 
nhóm sản phẩm, dịch vụ, nhóm dịch vụ. 
 

47 632  Giá vốn hàng bán  Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá 
vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán 
ra trong kỳ và hàng bán bị trả lại. 
     

48 652  Chi chưa xác định nguồn  Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản chi phí khi phát sinh chưa xác định 
được chi phí đó liên quan đến các hoạt 
động như hành chính sự nghiệp, hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và các hoạt động  nên 
không hạch toán ngay vào các đối  tượng 
chịu chi phí. 
(sau khi xác định được đối tượng chịu chi 
phí thì kết chuyển TK này sang các TK chi 
phí có liên quan) 

  6511 
Chi tiền lương, tiền công và chi khác cho nhân 
viên 

  6512 Chi vật tư và công cụ đã sử dụng  
  6513 Chi khấu hao và hao mòn TSCĐ 
  6518 Chi hoạt động khác 

    



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

   LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC  
     

49 711  Thu nhập khác Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản thu nhập khác phát sinh tại đơn vị, 
gồm: 
+ Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý 
TSCĐ; 
+ Chênh lệch lãi do đánh giá lại tài sản cố 
định đưa đi góp vốn liên doanh, liên kết, 
đầu tư dài hạn khác; 
+ Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm 
hợp đồng; 
+ Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa 
sổ; 
+ Các khoản thuế được NSNN hoàn lại; 
+ Thu các khoản nợ phải trả không xác 
định được chủ; 
+ Các khoản tiền do bên thứ ba bồi thường 
cho đơn vị (như tiền bảo hiểm, tiền đền 
bù...); 
+ Các khoản được biếu tặng, tài trợ của 

  7111 Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản 
  7118 Thu nhập khác 

    



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị;  
+ Các khoản thu nhập khác ngoài các 
khoản nêu trên. 
 

   LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC  
     

50 811  Chi phí khác Tài khoản này phản ánh những khoản chi 
phí khác phát sinh do các các nghiệp vụ 
riêng biệt với hoạt động thông thường của 
các đơn vị hành chính sự nghiệp, gồm: 
+ Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 
giá trị còn lại của TSCĐ hình thành bằng 
nguồn vốn kinh doanh, nguồn vốn vay và 
nguồn khác (không phải nguồn NSNN) 
thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);  
+ Chênh lệch lỗ do đánh giá lại TSCĐ đưa 
đi góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư dài 
hạn khác;  
+ Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; 
+ Các khoản chi phí khác. 
 

  8111 Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản 
  8118 Chi phí khác 

    
51 821  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí 



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

    

thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị 
phát sinh trong năm làm căn cứ xác định 
kết quả hoạt động của đơn vị có hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong năm 
tài chính hiện hành. 
 

   
LOẠI TÀI KHOẢN  

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ  
 

     
52 911  Xác định kết quả  Tài khoản này dùng để xác định và phản 

ánh kết quả các hoạt động của đơn vị hành 
chính sự nghiệp trong một kỳ kế toán năm. 
Kết quả hoạt động của đơn vị bao gồm: 
Kết quả hoạt động thường xuyên, không 
thường xuyên; kết quả chương trình, dự án 
(khi kết thúc chương trình, dự án); kết quả 
hoạt động đơn đặt hàng Nhà nước; kết quả 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 
kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt 
động khác. 
Các khoản doanh thu và thu nhập được kết 
chuyển vào tài khoản này là số doanh thu 
thuần và thu nhập thuần. 

  9111 Xác định kết quả hoạt động  
  9112 Xác định kết quả chương trình, dự án  

  9113 
Xác định kết quả hoạt động đơn đặt hàng nhà 
nước  

  9114 Xác định kết quả SXKD, dịch vụ 
  9115 Xác định kết quả hoạt động tài chính 
  9118 Xác định kết quả hoạt động khác  

    



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

 
   LOẠI TÀI KHOẢN NGÂN SÁCH  
     
1 10111  Tiền ngân sách Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình 

thu, chi, tồn tiền ngân sách của đơn vị. 
Tiền ngân sách tại đơn vị gồm: Tiền do 
ngân sách cấp bao gồm cả lệnh chi tiền; 
tiền viện trợ và các khoản tiền có nguồn 
gốc từ ngân sách khác. 
 

  101111 Tiền Việt Nam  
  101112 Ngoại tệ 

    
2 10131  Các khoản phải thu hồi  Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản đã chi ngân sách nhưng bị xuất toán 
(do chi sai, chi không đúng định mức....) 
phải thu hồi     

3 10141  Tạm ứng chờ thanh toán  Tài khoản này dùng để theo dõi các khoản 
chi tiền ngân sách tạm ứng chờ kho bạc 
duyệt (tạm ứng cho cán bộ công nhân 
viên, tạm ứng cho nhà cung cấp, chi ngân 
sách từ tiền rút tạm ứng kho bạc), các 
khoản cấp kinh phí cấp cho cấp dưới chờ 
quyết toán. 
     

4 10241  XDCB dở dang Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí 



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

  102411 XDCB đầu tư XDCB dở dang (Bao gồm chi phí 
cho nâng cấp TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB 
và tình hình quyết toán công tác nâng cấp 
TSCĐ, quyết toán kinh phí đầu tư  XDCB 
ở các đơn vị hành chính sự nghiệp) từ 
nguồn NSNN.  
 

  102412 Nâng cấp TSCĐ 

    
5 10441  Nguồn kinh phí đầu tư XDCB Tài khoản này dùng ở đơn vị có hoạt động 

đầu tư XDCB để phản ánh số hiện có và 
tình hình biến động nguồn kinh phí đầu tư 
xây dựng cơ bản của các đơn vị hành 
chính sự nghiệp 
 

  104411 Năm trước  
  104412 Năm nay 
  104413 Năm sau  

    
6 10461  Nguồn kinh phí hoạt động  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình 

tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn 
kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính 
sự nghiệp. Nguồn kinh phí hoạt động là 
nguồn kinh phí nhằm duy trì và đảm bảo 
sự hoạt động theo chức năng của các cơ 
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Nguồn 
kinh phí hoạt động được hình thành từ: 
Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm; Tiếp 
nhận các khoản viện trợ phi dự án; 
 

  104611 Năm trước  
  1046111 Nguồn kinh phí thường xuyên  
  1046112 Nguồn kinh phí không thường xuyên  
  104612 Năm nay  
  1046121 Nguồn kinh phí thường xuyên  
  1046122 Nguồn kinh phí không thường xuyên  
  104613 Năm sau 
  1046131 Nguồn thường xuyên  
  1046132 Nguồn không thường xuyên  
    



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

7 10462  Nguồn kinh phí chương trình, dự án Tài khoản này dùng cho các đơn vị hành 
chính sự nghiệp để phản ánh việc tiếp 
nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh 
phí chương trình, dự án do NSNN cấp 
hoặc được viện trợ không hoàn lại theo 
chương trình, dự án.  

 

  104621 Năm trước 
  1046211 Nguồn kinh phí NSNN cấp 
  1046212 Nguồn kinh phí viện trợ   
  1046218 Nguồn khác 
  104622 Năm nay 
  1046221 Nguồn kinh phí NSNN cấp 
  1046222 Nguồn kinh phí viện trợ   
  1046228 Nguồn khác 
    

8 10465  
Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà 
nước  

Tài khoản này dùng cho các đơn vị sự 
nghiệp được Nhà nước đặt hàng trong việc 
điều tra, thăm dò, khảo sát, đo đạc,... theo 
dự toán và đơn giá đặt hàng của Nhà nước, 
để phản ánh việc tiếp nhận, sử dụng và 
thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đơn 
đặt hàng của Nhà nước.  
     

9 10635  Chi thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước Tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị sự 
nghiệp có thực hiện các hoạt động theo 
đơn đặt hàng của Nhà nước theo quy định, 
nhằm phản ánh các khoản chi thực tế để 
thực hiện khối lượng sản phẩm, công việc 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước tại đơn 

  106351 Năm trước  
  106352 Năm nay 
  106353 Năm sau  

    



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

vị.  
10 10661  Chi hoạt động  Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản chi mang tính chất hoạt động 
thường xuyên và không thường xuyên 
theo dự toán chi đã được duyệt. 
 

  106611 Năm trước  
  1066111 Nguồn thường xuyên  
  1066112 Nguồn không thường xuyên  
  106612 Năm nay  
  1066121 Nguồn thường xuyên  
  1066122 Nguồn không thường xuyên  
  106613 Năm sau 
  1066131 Nguồn thường xuyên  
  1066132 Nguồn không thường xuyên  
    

11 10662  Chi chương trình, dự án  Tài khoản này dùng để phản ánh số chi 
cho chương trình, dự án, đề tài đã được 
Nhà nước phê duyệt bằng nguồn kinh phí 
Ngân sách Nhà nước cấp hoặc bằng nguồn 
viện trợ, tài trợ của nước ngoài, hoặc nguồn 
khác. 
 

  106621 Năm trước 
  1066211 Chi từ nguồn kinh phí NSNN cấp 
  1066212 Chi từ nguồn kinh phí viện trợ   
  1066218 Chi từ nguồn khác 
  106622 Năm nay 
  1066221 Chi từ nguồn kinh phí NSNN cấp 
  1066222 Chi từ nguồn kinh phí viện trợ   
  1066228 Chi từ nguồn khác 
    
   CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG  
     



Số 
TT 

Số hiệu 
TK cấp 1 

Số hiệu 
TK cấp 2 Tên TK 

Mục đích sử dụng của Tài khoản  

1 001  Tài sản thuê ngoài   
2 002  Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công  
3 003  Nguồn cải cách tiền lương  
4 004  Ghi thu- ghi chi  
5 005  Dụng cụ lâu bền đang sử dụng   
6 007  Ngoại tệ các loại  
7 008  Dự toán chi hoạt động   
  0081 Dự toán chi thường xuyên   
  0082 Dự toán chi không thường xuyên   
8 009  Dự toán chi chương trình, dự án   
  0091 Dự toán chi chương trình, dự án   
  0092 Dự toán chi đầu tư XDCB  

 
Lưu ý: Các tài khoản tài chính và tài khoản ngân sách được hạch toán song song trên cùng hệ thống sổ kế toán của 
đơn vị (VD: 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí NSNN thì hạch toán TK tài 
chính đồng thời hạch toán TK ngân sách; 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh là hoạt động thu, chi tại đơn vị (VD thu 
hoạt động SXKD, dịch vụ; thu sự nghiệp...) không liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí NSNN thì chỉ hạch 
toán tài khoản tài chính không phải hạch toán tài khoản ngân sách.  
Tài khoản tài chính phục vụ lập báo cáo tài chính; tài khoản ngân sách phục vụ lập báo cáo quyết toán ngân sách.  


